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Servis průmyslového chlazení 
 
 
 
Společnost Refri systémy s.r.o., provádí servis chladících zařízení a dodává potřebné 
náhradní díly pro kompresory Sabroe a Grasso. 
 
Vše jsme schopni podpořit znalostí problematiky kompresorů a našimi dlouholetými 
pracovními zkušenostmi z firem York/JCI a GEA Grasso. 
 
Víme, že jedním z palčivých problémů, se kterým se setkáváte, je cena náhradních dílů. 
Nabízíme cenovou úroveň náhradních dílů, která je v porovnání s ostatními dodavateli 
pro vás velice výhodná. 
 
Základní rozsah potřebných náhradních dílů pro servis kompresorů máme k dispozici 
v našem skladu v Praze k okamžité expedici. Sklad je dostupný servisním technikům 24 
hodin denně. 
 
Přesvědčte se!!! Zašlete nám nezávaznou poptávku. Jsme přesvědčeni, že pro vás 
zpracujeme nabídku s nezanedbatelnou úsporou vašich finančních prostředků. Budete-li 
mít zájem o naše služby, zajistíme nejen servis instalovaného zařízení, ale i pravidelné 
revize, zákonná školení obsluhy, projekt na doplnění stávajícího zařízení, návrh 
modernizace, případnou úpravu nebo doplnění technologie atd. Další informace o 
společnosti naleznete na našich webových stránkách www.refri.cz 

 
 

Refri systémy, s.r.o. 
Roman Frász 

U Červeného mlýnku 897/4 
196 00 Praha 9 

tel. 722 896 986 
roman.frasz@refri.cz 

 
 
 

Na spolupráci se za Refri systémy, s.r.o. těší Roman Frász. Neváhejte zavolat či napsat. 
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O společnosti Warmnis
Firma Warmnis spol. s r. o. je soukromá technicko-inženýrská 
společnost založená v roce 1991. 
Předmětem činnosti firmy Warmnis jsou komplexní služby 
v oblasti energetiky a tepelné techniky; od přípravy projektu 
a optimalizaci řešení až po jeho realizaci. Touto činností jsme 
schopni pokrýt všechny oblasti energetických služeb v oboru 
teplo, plyn, elektřina, měření a regulace. 
Jádro pracovníků týmu tvoří inženýři a technici, kteří již před 
vznikem společnosti pracovali na  významných projektech 
v  oblasti energetiky. Warmnis spol. s  r. o. má vytvořenou 
strukturu technických i  montážních pracovníků, s  kterými 
je schopna zajistit realizace malých a  středně velkých 
energetických staveb. Pro větší akce je využívána projekční 
a dodavatelská kapacita kooperujících společností. 
Warmnis spol. s  r. o. kooperuje s  významnými výrobci 
a  dodavateli energetických zařízení a  komponent. Svými 
aktivitami se firma orientuje především na řešení speciálních 
aplikací netradičních zdrojů energie, minimalizaci a optimalizaci 
spotřeby energií a ekologická řešení. 
Firma se také zabývá prodejem a  servisem některých 
topenářských komodit, jako jsou čerpadla, měřiče tepla a další. 
Provozujeme také několik teplárenských soustav. 
Rádi vás přivítáme v sídle naší společnosti, které se nachází 
v Liberci, Ovocná 157/2.

www.warmnis.cz
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Zimní stadion Cheb
Zimní stadion byl postaven v  roce 1977 v  místě bývalé rokle v  ulici 
Valdštejnova. Původní stavba zimního stadionu měla velkou a malou 
plochu, rozprostírající se „pod širým nebem“ a  jednoduché zázemí 
šaten pro veřejnost. S rostoucím počtem zájemců o hokej a vznikem 
nových sportovních oddílů se původní stavba zimního stadionu stala 

nevyhovující. V roce 2002 byl tedy celý zimní stadion zrekonstruován. Došlo k zastřešení velké ledové 
plochy a k výstavbě rozsáhlého zázemí pro veřejnost, sportovce a sportovní oddíly a také pro personál, 
zajištující provoz stadionu.
 
Zimní stadion slouží především pro sportující chebskou veřejnost, své zázemí zde mají zejména hokejové 
kluby, ale obě ledové plochy využívají 
k amatérským hokejovým soutěžím a turnajům 
i  další organizace. Dále zde působí oddíl 
krasobruslení a samozřejmě je v rozvrhu hodin 
vyčleněn dostatečný prostor pro veřejné 
bruslení. Ledové plochy  zimního stadionu 
především v  dopoledních hodinách využívají 
také chebské základní školy k výuce bruslení 
v  rámci hodin tělesné výchovy. Zimní stadion 
je také možné využít pro pořádání různých 
společenských a  kulturních akcí, koncertů 
a  jiných hudebních produkcí, autosalónů, 
workshopů atd.

Zimní stadion dnes nabízí kvalitní zázemí 
v  podobě komplexu šaten s  hygienickým 
a sociálním zařízením. Návštěvníci při veřejném 
bruslení mohou využít uzamykatelné skříňky, 
nápojové automaty. Nabízíme také kvalitní 
broušení bruslí.
 

Kapacita zimního stadionu pro veřejnost je 1524 
diváků k  sezení na  tribuně a  v  případě pořádání 
kulturních a společenských akcí je možnost dalších 
700 míst k stání na ploše stadionu.

V prostorách zimního stadionu se nachází restaurace 
ICE-bar s výhledem na ledovou plochu. 
 
V  prostorách zimního stadionu v  Chebu navazuje 
po  zimní sezóně a  technické odstávce (kvůli přípravě 
kvalitního leštěného betonového povrchu) sezóna 
další. Pro in-line bruslení jsou nastaveny obvykle dva 
odpolední bloky. Cena pro veřejnost je jistě příznivá, 
když na hodinu a půl činí 15 korun za každého bruslícího.
Podle informací ze správy sportovních zařízení 
společnosti Chetes, která zabezpečuje také zimní 
stadion, se tu začne pravidelně objevovat i  chebské 
in-line hokejové družstvo s  ambicemi přihlásit se 
do regionální soutěže (zájemci o tuto činnost jsou zváni 
na trénink družstva v pondělí od 18 do 19.30 hod.).

O stavbě zimního stadionu v Chebu se uvažovalo již v padesátých letech minulého století, konkrétní podoba 
se však začala  naplňovat až na počátku sedmdesátých let. Jako místo k realizaci byla navržena nezastavěná 
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lokalita bývalé rokle mezi dnešní ulicí Valdštejnova a Hviezdoslavovým náměstím. V roce 1974 byla zpracována projektová 
dokumentace na výstavbu zimního stadionu, na svou dobu byla tato dokumentace  pojata velkoryse. Byly navrženy 
dvě ledové plochy (velká 60x30m a malá 30x30m). Velká plocha  měla být zastřešena kruhovou ocelovou konstrukcí 
zavěšenou na lanech. Součástí měla být také hala na sálové sporty a administrativní budova. Výstavba tohoto komplexu 
začala v  roce 1975, probíhala výstavba obou ledových ploch, vše v  tzv. „akci Z“. Malá ledová plocha byla uvedena 
do provozu v prosinci 1976 a velká ledová plocha v roce 1977.

                           
Poté se pokračování výstavby na dlouhá léta zastavilo. Začalo se uvažovat o „levnější“ variantě zastřešení a dokončení 
celé akce. V  roce 1983 byla navázána spolupráce s  projektovou organizací Sportprojekt Praha ohledně zhotovení 
nového projektu. A  začaly problémy. Když byly schváleny finance, nebyla volná projektová kapacita a  když byla 
projektová kapacita nebyly finance nebo  kapacita 
na  výrobu ocelové konstrukce. Účastníci těchto 
jednání o tom ví své. Nepomohla ani osobní návštěva 
u  tehdejšího předsedy ČSTV Antonína Himla. 
Přišel rok 1989 a  vše bylo jinak a  na  dokončení 
zimního stadionu nebyly síly a  patrně ani chuť. 

V roce 1994 proběhla gen. oprava velké ledové plochy 
a v roce 1999 se vyměnil chladící systém i na malé ploše. 
Již na konci 90-tých let se znovu dosti silně projevovala 
snaha zimní stadion dodělat a tím ukončit „provizorium“, 
které trvalo od  roku 1978. Byla vypracována další 
projektová dokumentace ( již třetí) na zastřešení zimního 
stadionu, tentokráte s  dřevěnými lepenými vazníky. 
V  roce 2002 se tak začala tolik očekávaná stavba 
realizovat. V  prosinci 2003 byl zimní stadion předán 
do  užívání s  nedodělky, které se odstraňují dodnes. 
Celkové náklady na zastřešení a úpravy celého areálu 
se vyšplhaly na částku 136 milionů Kč. Vzhledem k těmto 
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vysokým finančním nákladům se zamýšlená realizace GO 
strojovny a druhá GO velké ledové plochy  uskutečnila až 
v roce 2007. I přes tyto problémy byl zimní stadion v Chebu 
vyhlášen stavbou roku Karlovarského kraje v roce 2004.

Zimní stadion slouží zejména bruslící veřejnosti, zázemí zde 
mají hokejové kluby (regionální soutěže), krasobruslaři, hrálo 
se zde několik mezistátních zápasů v hokeji žen ČR : SRN, 
uskutečnila se řada kempů se zahraniční účastí, trénoval 
zde národní tým Izraele, proběhla zde i  řada kulturních 
akcí, např. vystupovala tu skupina Smokie, Nazareth, Suzi 
Quatro, M. David, atd. V době bez ledu probíhají na ploše 
tréninky, zápasy v in-line hokeji, hokejový klub HC Stadion 
využívá plochu k letní přípravě.
Zimní stadion dnes nabízí kvalitní zázemí jak pro sportovce, 
tak pro jeho návštěvníky (restaurace Ice bar, prodejna 
sportovních potřeb). Pro nadcházející období se připravuje 
výměna osvětlení (navrženo zářivkové), připravuje se 
zastřešení malé ledové plochy.

Technické údaje:
Provoz s ledovou plochou: velká plocha (srpen-duben), malá plocha (říjen-březen)
velká plocha 60x29m, krytá   malá plocha 30x30m
17 šaten (každá 45 m2) se soc. zařízením  4 šatny (každá 26 m2)  
1 šatna (36 m2)
kapacita hlediště: 1.600 (1.524 k sezení)  
osvětlení výbojkové - 60 ks svítidel a´1.000 W
chlazení: přímý odpar, celková náplň pro obě plochy - 1.900 kg NH3 šroubové kompresory, vzduchové kondenzátory, 
tepelná čerpadla, vzduchotechnika, odvlhčení, demontovatelné mantinely, rolba WM Junior, rolba Destarol, úprava vody 
pro rolbu

Provozovatel zimního stadionu:
1976-1978    TJ Loko Cheb
1978-2002    TJ Stadion Cheb
2002-             Chetes s.r.o.

Zpracoval : Zdeněk Jánský,  ved. ZS Cheb
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Zpracoval : Zdeněk Jánský,  ved. ZS Cheb

Valná hromada SZS
Hotel Steel  Třinec 17.4. 2014

Výroční zpráva SZS za rok 2012-2013

Vážené dámy a pánové, vážení hosté.
Dovolte mi, abych Vás z pověření Výkonného výboru Sdružení zim-
ních stadionů v České republice co nejsrdečněji přivítal na dnešní 
výroční schůzi, kde provedeme rekapitulaci naší činnosti za uplynu-
lé období a naplánujeme směry na další dvouleté období.

Jsou to již dva roky, co jsme se sešli při podobné akci, 
kterou byla Valná hromada v roce 2012 konaná v Pra-
ze v hotelu Olšanka, kde jsme hodnotili období let 
2010 – 2012 a stanovili úkoly pro období 2012 – 2014. 

Nejprve mi dovolte, abych z tohoto místa poděkoval 
našim sponzorům dnešní výroční členské schůze, 
kterými jsou firmy Warmnis jako hlavní  sponzor a dále 
firmám  Fagerhult, Johnson Controls a fy  Morys , kteří 
nás podrobněji seznámí se svým programem a výrob-
ky v další části programu a také našim parterům Fy 
SYNER a HC Oceláři Třinec.

Ve sportu v letošním roce vládla Zimní Olympiáda, 
která proběhla v ruském Soči. Našim sportovcům při-
nesly hry zimní olympiády mnoho úspěchů a radosti. 
Bohužel to bylo v jiných sportech, než v tom, který je 
nám nejbližší a to v ledním hokeji, kde byla očekávání 
větší, než byla skutečnost.
Naše dnešní výroční schůze probíhá v době, kdy vr-
cholí naše nejvyšší hokejová soutěž a začala příprava 
na mistrovství světa, které se uskuteční v Bělorusku  
v Minsku a to  v Minsk aréně 15.000 diváků a také  
v Čižovka aréně kapacita 8.000 diváků a to od 9.5 
do 26.5 2014.

Doufejme, že přinese lepší výsledky než olympiáda.
Za uplynulé 2 roky došlo k mnoha změnám nejen 
v našich životech, ale změny proběhly také ve Vý-
konném výboru Sdružení. Zde skončili na svoji 
žádost pp. Ing. Zeman z Litvínova a Hájek z Niko-
lajky. Největší změna je pak na pozici sekretáře, 
kde odstoupivšího ing. Cvetlera nahradil Stanislav  
Kučera z Liberce. Ukončení činnosti ve VV ohlásil 
také David Bartal z Břeclavi, který na tamějším ZS 
ukončil pracovní poměr. Po odstoupení ing. Zemana 
a p. Hájka byli do VV kooptováni p. Vladislav Bejček 
z Rokycan a p. Ladislav Čížek z Boskovic. 
Pro následné období navrhujeme  Členské schůzi 
při volbách doplnění VV o  nového člena pana Pavla 
Čadu a doplnění DR o  ing. Vránu z Tachova.
 
V letošním roce musíme zvolit nový Výkonný výbor, 
neboť uplynulo čtyřleté volební období stávajícího 
výboru. Z hlediska legislativy musíme reagovat  také 
na nové znění Občanského zákoníku, který nabyl 
právní moci od 1.1.2014 a upravuje činnost občan-
ských sdružení a spolků.  
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Členská základna našeho Sdružení se během uplynulého období rozrostla o ZS namátkou jmenuji Žamberk, Jablo-
nec a přihlásili se i naši některé slovenské  stadiony ale pouze na školení. Musíme konstatovat, že v České republice 
k dnešnímu dni funguje 174 zimních stadionů, z nichž jsou členy Sdružení 74 zimních stadionů. Do našich řad patří 
také 13  firem, které vyrábí nebo dodávají zařízení potřebná pro provoz ZS. Součástí členské základny jsou také 4  
individuální členové.
  
Ve Výkonném výboru pracují tři odborné komise a to komise technická, organizační a hospodářská a dále dozorčí 
rada. O svojí činnosti budou informovat v samostatném bodu programu naší schůze.

Technická  komise pracovala ve složení:
ing. Taubr, Jan Trunda ze Šternberka a Vladislav Bejček z Rokycan. Činnost této komise je zaměřena na vzdělávací, 
poradenskou a konzultační činnost. Je třeba aby tato komise dokončila pasportizaci ZS k přehledu technického 
a ostatního vybavení ke srovnání s dalšími Zimními stadiony a jejich technické úrovně. Podrobnou zprávu přednese 
předseda technické  komise ing. Taubr.

Organizační komise pracovala ve složení:
Josef Mana, Stanislav  Kučera a Ladislav Čížek. Už z názvu je patrné, že jejich práce spočívá v organizování schůzí 
VV, výročních členských schůzí, školení strojníků a rolbařů, pořádání
technických dnů, vydávání Zpravodaje a pořádání tematických zájezdů. Tato komise spolupracuje úzce se sekreta-
riátem k zajištění všech akcí. S bližšími  informacemi a s výsledky práce  této komise Vás seznámí její předseda p. 
Mana .

Hospodářská komise pracovala ve složení Stanislav  Kučera a ing. Cvetler , po jehož abdikaci zůstal pouze prvně 
jmenovaný. Přesto je připravena Zpráva o výsledcích hospodaření Sdružení za uplynulé období se kterou Vás sezná-
mí a s ostatními ekonomickými opatřeními, které vedly ke snížení nákladů na sekretariát VV předseda této komise 
pan Kučera.

Dozorčí rada je posledním pracovním orgánem VV která  pracovala ve složení Stanislav Sedláček ZS Strakonice, 
Zdeněk Jánský ZS Cheb a David Bartal ZS Břeclav a bude o výsledcích svojí kontrolní funkce v našem Sdružení Vás  
informovat  předseda dozorčí rady  p. Sedláček.

Dále bych však rád připomněl , že je potřeba zvýšit aktivitu našich členů a to ve všech směrech.
Vše co děláme  děláme pro Vás. Bohužel z členské základy  přichází velmi málo podnětů a připomínek k dění na Va-
šich stadionech  o kterých bychom rádi informovali i ostatní členy našeho sdružení prostřednictvím našich www. 
stránek nebo  rozesláním technických informaci e-mailovou poštou nebo i uveřejněním  v našem časopise. Je třeba 
zde zdůraznit , že právě v našem časopise , který vychází pro naše členy 2 x ročně máte možnost prezentovat Váš 
zimní stadion i hokejový klub a pochlubit se svojí prací. 

Další problém, který se ukazuje v posledních letech je také klesající zájem o Tematické zájezdy, které pořádáme 
někdy  i  2 x ročně a to v Evropě a někdy i do zámoří. Vyslyšeli  jsme Vaše připomínky o konání zájezdů poblíž ČR 
a v ČR , ale bohužel o tento typ zájezdů v minulých letech byl velmi malý zájem. Proto letos jsme přistoupili opět 
k tradičnímu zájezdu po Evropě a doufáme, že z Vaší strany bude o tento typ zájezdu daleko větší zájem, bližší infor-
mace podá dnes ještě náš sekretář.
Dále mohu kladně zhodnotit zvýšení přístupů na naše webové stránky, kdy jejich návštěvnost  za poslední dva roky 
výrazně stoupla. Stránky jsou sice nyní ještě  ve výstavbě a doufáme, že zde naleznete informace , které hledáte , 
ale zde je rovněž zdůraznit, že bez spolupráce  s Vámi to tak dobře nepůjde.
Také jsme  se snažili se obrátit směrem na Slovenské zimné štadiony ke spolupráci ale  bohužel, zatím bez znatelné-
ho zájmu. Založili jsme také nové webové stránky  Zimné štadiony Slovenské republiky,kde jsme  alespoň uveřejnili 
seznam všech Zimních stadionů ve Slovenské republice a doufáme, že se nám podaří navázat konečně spolupráci 
s nimi. Snad v nám tom pomohou i jediní zahraniční členové našeho sdružení ze slovenské Steel arény z Košic.

Co se týče pořádání Technických dnů je ze možno konstatovat , že je z Vaší strany o  tyto technické dny velký zájem, 
ale opět je třeba se zmínit  a tom, že hlavně i z Vaší strany musí být iniciativa nás upozornit , co  a  kde v současné 
době probíhá rekonstrukce, třeba i  Vašeho  ZS a  nebo kde se staví nebo dokončuje nový ZS  ve Vašem okolí.

Na závěr této mojí hodnotící zprávy o činnosti výkonného výboru Sdružení zimních stadionů  a naší práce ve Sdru-
ženi zimních stadionů v České republice za uplynulé období mi dovolte poděkovat všem jeho členům za celoroční 
a obětavou práci pro naše Sdružení a popřát všem, kteří budou ve své činnosti dále pokračovat a také  popřát 
budoucím   členům VV  hodně zdraví a pohody do dalšího období a také poděkovat také Vám za spolupráci s námi  
a také zato, že jste se podíleli na zajišťování některých akcí, které jsme pořádali.
Totéž bych chtěl popřát i Vám všem, kteří se podílíte na ne vždy snadné a také ne vždy náležitě oceňované práci 
ve prospěch ledního hokeje.
Nesmím zapomenout také  na firmy, členy našeho Sdružení, které pomáhají svými výrobky vytvářet dobré technické 
podmínky pro provoz zimních stadionů a dokáží realizovat nové vývojové trendy v oblasti technologií. Současně jim 
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přeji hodně spokojených zákazníků, štěstí a zdraví v osobním životě a pokračování v členství v našem Sdružení 
i v příštích letech.
Závěrem  bych rád poděkoval Všem našim sponzorům  kteří nám pomáhali v zajištění naší činnosti v minulém ob-
dobí  a také za zajištění dnešní členské schůze. Také děkuji Vám Všem přítomných, že jste přijeli na dnešní Výroční 
schůzi a tím splnili Vaši povinnost vyplývající z našich stanov.
Těším se na shledání s Vámi také při našich dalších akcích , které budeme  pro Vás v příštím období pořádat . 

Ještě jednou děkuji našim sponzorům a partnerům za pomoc při zajištění naši Výroční schůze .

Děkuji za pozornost. 
 
Miroslav Šeba předseda VV SZS 
Valná hromada SZS v ČR

Usnesení Valné hromady SZS v ČR konané dne 17. 04.  2014
v Třinci – hotel STEEL .

1.  Bere na vědomí:
a) Přednesenou zprávu o činnosti SZS v ČR za uplynulé období, tj. 2012 a 2013
b) Zprávu dozorčí rady za stejné období 2012 a 2013
 c) Informaci o splnění všech úkolů z usnesení Valné hromady za minulé období 2010-2011   konané 12. 04. 2012 v 
Praze v hotelu Olšanka.

2.     Schvaluje:
2.1    Zprávu o hospodaření SZS a jeho Výkonného výboru za období 2012 a 2013
2.2    Rozpočet SZS na rok 2014
2.3    Zprávu mandátové komise
2.4    Zprávu organizační komise za období 2012 a 2013
2.5    Zprávu technické komise za období 2012 a 2013
2.6    Kooptaci nových členů do VV SZS Vladislava Bejčka – zimní stadion Rokycany, Ladislava Čížka – zimní stadion  
         Boskovice a volbu nového člena VV SZS Pavla Čadu – ČEZ  Arena Vítkovice  
2.7    Volbu nového člena Dozorčí rady SZS Ing. Petra Vránu - zimní stadion Tachov 
         za odstupujícího Davida Bartala - ZS Břeclav
2.8    Úpravu stanov  SZS a to:
      a) str. 1 - Čl. I., bod 4 změna adresy SZS se upravuje takto: 
          vyjímá se Sídlem Sdružení je Praha 7 Bubenská  1337/37 a nahrazuje se :
          sídlem Sdružení je . 147 00 Praha 4, Mikuleckého 1584
      b) str. 3  Valná hromada bod 2  schvaluje, že  se vyjímá  celý odstavec  -  c  
      c) str. 3  B. Výkonný výbor bod 1 rozhoduje:  se přidává odstavec -  e ve znění :  
           o výši členských příspěvkům na nadcházející rok .Změna členských příspěvků musí být  
          oznámena členů buď písemnou formou nebo e-mailem a uveřejněna též na webových  stránkách  SZS 
          www.szs  nejméně 20 dní před koncem stávajícího roku. Pokud nebude oznámena v tomto termínu platí  
          předešlá výše členského příspěvku .
d )  Stávající název : Sdružení zimních stadionů v České republice se nahrazuje :
       novým názvem a to : Sdružení zimních stadionů v ČR z.s.
   
   
 
a)   Výkonnému výboru  SZS v ČR:

3.1  Každoročně v létech 2014 a 2015 uspořádat 2 běhy školení obsluhy chladicích zařízení při     minimálním počtu 
uchazečů 10.  Termín: ročně -  červen, září 

3.2  Ročně uspořádat minimálně 2 běhy školení rolbařů a ledařů  - příprava a úprava ledových
       ploch  při minimálním počtu uchazečů 10.  Termín: ročně  2014-15
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3.3  Pokračovat v organizaci a zajišťování tematických zájezdů pro členy SZS v ČR. Tematické zájezdy zaměřit na provozní  
       problematiku zimních stadionů a tím rozšířit potřebné znalosti provozovatelů ZS z hlediska vybavení ZS, bezpečnosti a  
       ekonomiky provozu.  Termín: ročně  2014-15
 
3.4   Zveřejňovat výsledky a poznatky z tematických zájezdů  ve Zpravodaji SZS .  Termín: ročně 2014-15

3.5  Zajišťovat pro členy SZS v ČR  nejnovější poznatky týkající se technických norem, předpisů        a nařízení dotýkajících  
       se oblasti hygieny, životního prostředí a pro další oblasti, které jsou   provozem zimních stadionů ovlivňovány.  
       Členy SZS v ČR průběžně seznamovat s touto problematikou  prostřednictvím elektronické  pošty a/nebo ve  
        zpravodaji Sdružení ZS. Termín:  průběžně

3.6  V případě zájmu členů SZS v ČR organizovat presentaci nových technologií na  vybraných  
       ZS a/nebo firem dodávajících pro ZS příslušná doplňující zařízení. Termín: průběžně,  minimálně 1 x ročně.

3.7   Za účelem rozšíření členské základny SZS, jejímž předpokladem je zefektivnění činnosti Sdružení pro všechny jeho  
       členy, kontaktovat zimní stadiony  ve Slovenské republice s nabídkou tohoto členství. 
       Současně formou pozvánek nabídnout účast na SZS pořádaných tematických zájezdů. Termín: průběžně 

3.8  Připravit změnu názvu SZS v souladu s platným Občanským zákoníkem.  Termín: 2015 

3.9  Připravit změnu Stanov SZS v ČR s novým názvem SZS v souladu s Občanským zákoníkem. Termín: 2016 

b)     Všem členům SZS v ČR

3.9.1  Podávat VV SZS v ČR na vyžádání veškeré informace a údaje o provozu svého zimního
         stadionu pro účely zpracování provozně technických a ekonomických ukazatelů a k jednání
         s příslušnými státními a tělovýchovnými orgány.               

4.       Žádá

4.1      Všechny členy Sdružení ZS v ČR o zasílání příspěvků do Informačního zpravodaje,  především  se zaměřením na  
           zkušenosti z provozu svých zimních stadionů a námětů na řešení nedostatků.
           Firmy – členy SZS o zveřejňování aktualit a novinek ze svého oboru. Termín: průběžně

4.2     Firmy a organizace, členy SZS v ČR, o zvážení možnosti ekonomického podílu na některé  náročné akce, které SZS  
          pořádá, např. valné  hromady, tematické zájezdy ap. Termín: průběžně 
 
4.3     Organizace, členy SZS v ČR,  provozovatele  a vlastníky ZS, o provedení prověrky a    aktualizaci svých adres, 
           vč. e-mailových uvedených na www.szs.cz . Výsledky popřípadě změny zaslat na  sekretariát SZS.
           Termín: průběžně

4.4     Všechny členy SZS, ke  zkvalitnění obsahu  tématických zájezdů, o předání svých představ   a názorů jedna  jejich  
          vlastní náplň a také  na termínové začlenění  zájezdu v kalendářním roce  buď  prostřednictvím dotazníků VV SZS.   
          nebo zasláním připomínek e -mailem na sekretariát SZS. Termín: průběžně

          Vypracovala návrhová komise ve složení: Ing. Vladislav Taubr, Pavel Čada, Ing. Petr Vrána
   

 
 
Usnesení VH SZS v ČR 
schváleno jednohlasně všemi 
přítomnými členy SZS na 
Valné hromadě  v hotelu  Steel 
v Třinci  dne  
17.04. 2014 bez dalších 
připomínek.  

Přednesl: a zapsal  : 
Ing. Vladislav Taubr
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Technický den ve Vlašimi prosinec 2013.

Tak, jak se již stalo tradicí, zakončilo SZS v ČR  rok 2013 
uspořádáním technického dne, který se uskutečnil v úte-
rý 10.12. 2013 na nově  otevřeném,  zimním stadioně ve 
středočeské Vlašimi. Stadion je umístěn ve sportovním 
areálu na místě nevyhovujícího tréninkového fotbalové-
ho hřiště. Nový zimní stadion nahradil původní nekrytý  
zimní stadion otevřený v roce 1969 v dnes již pro tuto 
stavbu v nevyhovující lokalitě ve městě.   

Na organizaci a uspořádání se podílel VV SZS, doda-
vatel technologie – fi. Grasso, dodavatel stavební části 
– firma Syner, hlavní projektant – ing.arch. Navrátil a za 
provozovatele p. Janků. 

Tato akce byla zahájena v restauraci zimního stadionu 
malým občerstvením. Celkem se této akce zúčastnilo  
36 účastníků z 12 zimních stadionů, 9 členů VV SZS a 3 
firmy.
Přivítání účastníků a seznámení s programem akce pro-
vedl sekretář SZS p. Kučera. Jako první vystoupil zástup-
ce dodavatele technologie chlazení, firmy Grasso GEA 
Group. Ing. Růžek. Firma jejímž je zástupcem dodává 
průmyslová chlazení hlavně pro potravinářský průmysl a 
dodává také tyto technologie pro volně časové aktivity, 
do kteréžto kategorie náleží také zimní stadiony. Spo-
lečnost má téměř 23.000 zaměstnanců a její roční obrat 
činí 5,4 miliardy Euro.  
 
Průmyslová chlazení představuje výroba kompresorů, 
ventilů a dalších komponent tvořících chladírenskou 
technologii. Společnost používá přírodní chladiva jako 
je čpavek a kysličník uhličitý. Freonová chladiva společ-
nost téměř nepoužívá nebo jen ve velmi malém počtu. 
Důvodem a to velmi výrazným je aktivita Evropského 
parlamentu k zavedení nízké hranice GVP (150-250) pro 
chladiva, kterou nemohou freonová chladiva ve vztahu 
k životnímu prostředí splnit. Ing. Růžek dále hovořil o 
různých druzích chladících systémů, jejich výhodách 
a nevýhodách. Vysvětlil, že vzhledem k 25 – 30 % 
úsporám oproti nepřímému chlazení byl vybrán systém 
s přímým odparem chladiva. Jako chladivo byl použit 
čpavek. Pokud se týká kompresorů, byly použity dva 
pístové kompresory . Jeden z nich má motor osazený 
frekvenčním měničem pro lepší využití elektrické ener-
gie a snížení ztrát. 

Důvodem pro použití pístových kompresorů je jejich 
vyšší účinnost než kompresorů
šroubových. Většina technologie je usazena na společ-
ném rámu, který má rozměry 6x5,3 m
a výšku 3 m. Ve výrobním závodě byly všechny kompo-
nenty osazeny na rámu rozděleném do dvou částí, který 
byl spojen až na místě tj. ve strojovně ZS Vlašim. Sou-
částí technologie umístěné na rámu jsou také hermetic-
ká čerpadla osazená frekvenčními měniči, ale také za-
řízení na využití odpadního  tepla. Chladící jednotka má 

Technický den Vlašim
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chladící výkon 500 kW, příkon motorů je 130 kW a motory 
pracují s otáčkami 600-1.500 za min. Plochu s trubkovým 
roštem realizovala fi. Chlazení Choceň. Potom následova-
lo vystoupení Ing.arch. Navrátila, který zpracoval ideový 
návrh této stavby. Je to již čtvrtý zimní stadion na jehož re-
alizaci se podílel. Jinak přednáší předmět „Sportovní stav-
by“ na stavební fakultě ČVUT v Praze. Seznámil přítomné 
s celou historií přípravy projektu od počátečních úvah ke 
konečnému řešení. Výsledkem byla nakonec úsporná 
varianta, která byla vyjádřena nepřekročitelnou hranicí 
celkových nákladů 95 milionů korun. Tato výše byla třeba 
důvodem, že hlediště je realizováno pouze na jedné dlou-
hé straně. Konstrukce haly je ocelová s provozní budovou, 
která je železobetonová a slouží jako jedna z opor střešní  
konstrukce. Obvodové stěny haly tvoří zateplené panely 
Kingspam a zastíněná okna. 

Okna propouští světlo a tím se snižují náklady na osvětle-
ní. Střecha je zateplená, jednovrstevná. Pod střechou jsou 
umístěny rozvody pro odvlhčení a vzduchotechniku s hři-
bovými vyústky nad hledištěm. Osvětlení je zářivkové. 
Dalším přednášejícím byl Ing. Hruška, který měl na sta-
rosti finální projekt. Dostalo se nám informace, že celá 

stavba představuje 3.415 m2 zastavěné plochy, hlediš-
tě je pro 720 sedících diváků a lze je rozšířit o dalších 
cca 280 diváků stojících. Provozní část má dva vstupy. 
 
V přízemí je vstup pro sportovce a v prvním patře je vstup 
pro diváky, kteří vstupují po širokém venkovním schodišti 
z boční strany od parkoviště. Na stadionu je 9 šaten pro 
sportovce a v rozšířené části chodby se může přezouvat 
bruslící veřejnost, která by zde měla mít k dispozici skříňky 
na boty. V prvním patře je umístěna restaurace, posilovna a 
technologická část pro odvlhčení haly. Ostatní technologie 
je umístěna v přízemí, kde je strojovna, kotelna a garáž pro 
rolby..

Závěrem vystoupil vedoucí provozu p. Janků a seznámil 
přítomné se zkušenostmi získanými během zkušebního 
provozu. Následně nás pozval na prohlídku, během níž 
jsme se seznámili se zákulisím stadionu a jeho vybavením. 
Mantinely a střídačky dodala fi. Hokej-Sport Hradec Králo-
vé. Na úpravu ledové plochy používají rolbu OKEY s plyno-
vý propan butanovým pohonem.
Po prohlídce ještě následovala v prostorách restaurace 
krátká diskuze, kterou tato akce byla zakončena. 
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Bude  krytý zimní stadion 
také v Turnově ?
MST, s.r.o. vyzve stavební firmy a stavba Maškovky může začít
MST, s.r.o. má hotovou projektovou dokumentaci na výstavbu spor-
tovně rekreačního areálu Maškova zahrada a na začátku února 2014 
finišuje s přípravou soutěže na dodavatele stavby.

Město a Městská sportovní Turnov, s.r.o. chce touto cestou oslovit řadu významných a renomovaných stavebních firem, 
aby se přihlásily do transparentní soutěže na dodavatele stavby. Ta bude vyhlášena v druhé polovině měsíce února 
2014. „Mohlo by se jednat o velmi lukrativní zakázku, protože její předpokládaná cena je 150 miliónů korun bez daně,“ 
doufá starosta města Tomáš Hocke. Za uvedené peníze by v bývalé Maškově zahradě mělo vyrůst venkovní koupaliště 
s 25 metrovým a rekreačním bazénem, atrakcemi v podobě tobogánu a skluzavek  a veškerým zázemím. Milovníkům 
slunečních paprsků poslouží opalovací louky, sportovcům víceúčelové hřiště či hřiště na plážový volejbal. Příznivci  in - 
line bruslí budou mít k dispozici dráhu okolo celého areálu, děti dětské hřiště. Chybět nebudou objekty s občerstvením.  
Součástí areálu bude také krytý zimní stadion.  Projekt počítá s příjezdovými komunikacemi a parkovištěm pro dosta-
tečný počet vozidel. „V červenci letošního roku by měla být stavba zahájena. Když vše dobře půjde, koupaliště bude 
dokončeno v květnu příštího roku a druhá etapa výstavby zahrnující zimní stadion skončí v říjnu roku 2015,“ informuje 
Hocke. Objednatelem díla bude MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o., která bude následně areál provozovat.

Plánovaný harmonogram prací:
07 2014 - zahájení výstavby
05 2015 - dokončení 1. etapy (koupaliště)
10 2015 - dokončení 2. etapy (zimní stadion) 
 
Trocha historie
4. 10. 2013
Turnov - Město bude v Maškově zahradě stavět krytý zimní stadion najednou s venkovním koupalištěm. Spojením obou 
etap ušetří město podle odhadu pět až deset milionů korun. Radnice je za výstavbu ochotna zaplatit maximálně 150 
milionů korun bez DPH.
Novinářům to včera řekl starosta Tomáš Hocke (nezávislý blok). Pokud takovou nabídku Turnov nedostane, výběrové 
řízení zruší. Venkovní koupaliště ani zimní stadion patnáctitisícové město zatím nemá.
„Stavět by se mohlo začít na jaře příštího roku, koupaliště by mohlo být hotové v létě 2015 a zimní stadion na podzim,“ 
uvedl starosta.
Turnov chtěl původně postavit jen koupaliště, a zimní stadion až v další etapě. Před měsícem ale zastupitelé rozhodli, 
že spolu s koupalištěm postaví i venkovní ledovou plochu o rozměrech odpovídajících klasickému hřišti pro hokej.
Za to bylo město ochotno zaplatit maximálně 99 milionů bez DPH. Provozně by se to ale Turnovu nevyplatilo. „Náklady 
na venkovní plochu by byly zhruba stejné jako u zimního stadionu.
Venkovní by ale mohlo být v provozu nějaké tři měsíce, stadion šest měsíců,“ uvedl Hocke. Proto město své plány pře-
hodnotilo. Radnice předpokládá, že na provoz stadionu s 380 místy pro diváky ročně vydá kolem dvou milionů korun.
Patnáctitisícové město zatím mnoho možností k bruslení nenabízí. Kromě přírodních ploch tam je k dispozici jen jedno 
menší kluziště, které ale není v dobrém stavu. Na jeho provoz město ročně dává 650 000 korun. Na Turnovsku působí 
asi 17 hokejových družstev.
Kromě koupaliště a zimního stadionu by do konce roku 2015 mělo v Maškově zahradě vzniknout i víceúčelová hřiště, 
in-line dráha a skate park. Maškova zahrada získala svůj název podle zahradníka knížete Rohana. Areál býval arbore-
tem šlechtitelské stanice, která fungovala jako zásobní sbírka dřevin pro sychrovský zámek.

12. Listopad 2013 | SZS
Nejen nové venkovní koupaliště, ale i zimní stadion bude mít zhruba za dva roky Turnov. Město chtělo ještě letos 
v zimě stavět jen vodní svět s atrakcemi, ale na konci září zastupitelé rozhodli, že v Maškově zahradě vznikne rovněž 
kryté kluziště.
„Zimní stadion by měl stát asi sedmdesát milionů korun,“ řekl turnovský starosta Tomáš Hocke. Radnice nehodlá dát 
za kryté kluziště a venkovní koupaliště víc než 150 milionů korun. Doufá, že díky krizi ve stavebnictví cena klesne o de-
sítky milionů korun.
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Rozhodnutí o výstavbě zimního stadionu mělo původně padnout až po roce 2014 
- tedy po komunálních volbách. „Nechceme se pomstít budoucímu městskému 
zastupitelstvu,“ řekl letos v březnu Hocke.
Radnice se před sedmi měsíci obávala, že by si musela vzít na výstavbu zimního 
stadionu půjčku, a městské dluhy by se dostaly vysoko přes 130 milionů korun. 
„A to je pro nás nepřekročitelná mez,“ upozornil tehdy Hocke.
Městské zastupitelstvo nyní změnilo názor. „Kdybychom stavěli nejdříve koupaliště 
a potom zimní stadion, stálo by nás to asi o pět až deset milionů korun víc,“ uvedl 
Hocke.
Radnice nejdříve přemýšlela pouze o otevřeném kluzišti, nakonec politici odhlaso-
vali krytý zimní stadion, kam se vejde skoro 400 diváků. V Turnově a okolí působí 
17 hokejových týmů a jenom registrovaných hráčů je 150. Nejbližší kryté haly stojí 
v Lomnici nad Popelkou, Jičíně, Liberci a Jablonci nad Nisou.

Po dlouhých letech marného dohadování a hledání peněz padlo v Turnově historic-
ké rozhodnutí.  
V Maškově zahradě začne v roce 2013 stavba sportovně-rekreačního areálu. Lidé si 
za to možná připlatí na daních. 
Nejprve, snad už v roce 2014, bude lidem sloužit koupaliště, hokejisté by se zim-
ního stadionu měli dočkat nejpozději v roce 2017. Návrh, aby se obě akce celkem 
za téměř 160 milionů stavěly najednou, neprošel.
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Maškova zahrada
6,5hektarový areál u dnešního supermarketu 
mezi Soboteckou ulicí, Jizerou a železnicí 
město zakoupilo v roce 2000 díky Čecho-
američanovi B. J. Horáčkovi za 34 milionů. 
Horáčkovy plány projekt značně navýši-
ly, od smrti mecenáše v roce 2002 město 
nesehnalo peníze. Nyní se hodlá do stavby 
pustit za své, celkové náklady jsou odhado-
vány na 160 milionů. Nejprve v letech 2013-14 
vznikne koupaliště, parkoviště, cesty a zeleň 
a pak zimní stadion. 

„Koupaliště bude mít čtyři pětadvacetimet-
rové dráhy, divokou řeku, vodopád, masáže, 
kamikadze i běžné skluzavky, dětský bazén, 
zkrátka by si tam měl každý něco najít,“ 
uvedl architekt Miloš Mlejnek z BFB studia 
Praha. Požadavky dvou padesátimetrových 
drah a skákacích prken nezískaly většinovou 
podporu. 

Komplikovanější bylo jednání o podobě 
zimního stadionu. Architekti navrhovali velký 
zimák v podobě „padlého listu“, nebo menší 

a úspornější „krabici“. Výsledkem je kompromis - men-
ší kapacita stadionu v architektonicky zajímavějším 
provedení. Podle architektů do Maškovy zahrady ná-
ročnější organická architektura patří, aby vzdala hold 
jedinečnosti místa.
Zimní stadion bude mít kapacitu 350 diváků, ledovou 
plochu o rozměrech 26 x 59 metrů, šest šaten a všech-
no potřebné zázemí. Ve studii areálu nechybí ani krytý 
plavecký bazén. Jeho venkovní podoba má ladit se 
zimním stadionem, ale v dohledné době to nebude.
„Na Výšince máme krytý bazén po rekonstrukci, takže 
několik let vydrží. Bazén v Maškově zahradě je věcí 
vzdálenější budoucnosti,“ podotkla starostka Hana 
Maierová. 
 
Stavět naráz, nebo postupně?
Po letech diskusí nad podobou areálu Maškovy zahra-
dy se nakonec ve vedení města strhla ostrá výměna 
názorů nad způsobem výstavby. Místostarosta Jaromír 
Pekař navrhoval stavět všechno najednou. 
„Klesá nám zadluženost, takže bychom si mohli půjčit, 
nové určení daní by mohlo přinést 22 milionů ročně, 
a když se to bude stavět najednou, tak se to musí zlev-
nit. Navíc není fér předávat rozdělaný projekt dalšímu 
zastupitelstvu,“ argumentoval strážce městské kasy 
Pekař. 

Starostka a místostarosta Otakar Špetlík ale prosadili 
etapovitou výstavbu. Nejdříve bazén, parkoviště, cesty, 
další potřebné věci a až poté zimní stadion. Což se 
vůbec nelíbilo naštvaným hokejistům. 

„Pokud bychom měli dostatek peněz, tak stadion 
samozřejmě můžeme začít stavět dřív než v roce 2015. 
Zastupitelé mají i další investiční priority, na které by 
při stavbě najednou nebyly peníze,“ zmínila Maierová. 

Autoři návrhu sportovního areálu počítají 
s venkovním i vnitřním bazénem a zim-
ním stadionem.
BFB studio s.r.o. Perunova 15, 130 00 
Praha 3 Komunardů 3, 170 00 Praha 7,  
Ing.arch. Antonín Buchta , Ing. Štefan 
Bolcha
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Zájezd USA 2013
Zpráva ze zájezdu SZS, pokračování z čísla 45

A je to tady.  8.den  jsem se rozdělili a naše skupina,která si 
pobyt v USA prodlužila o další tři týdny  po odjezdu z Rou-
te 66 dojela  do TUBA City,  kde  se konečně ubytovala 
v pěkném motelu. 
 
9. den  -  13.9   pátek                                                                                                   
Ráno  odjezd   do  - Monument Valley , Navajpo Park.
Po dlouhých 420 km to ale stálo zato. Tyto úchvatné po-
hledy na skalní útesy to se nedají  popsat, měli jsme štěstí 
a celý park jsme mohli projet naším osobním autem  bylo 
krásně a slunečno.     

Dále jsme odjeli do Moab a cestou jsme navštívili   Four 
Corners !
The Four Corners ( čtyři rohy )  je oblast Spojených států, 
která se nachází v jihozápadním cípu  Colorada, seve-
rozápadní rohu Novém Mexiku , severovýchodním rohu 
Arizony a jihovýchodní části  Utahu . Oblast Four Corners 
je pojmenován podle kvadrantu , kde se hranice čtyř států 
stýkají.  Je to je to jediné  místo ve Spojených státech, kde 
se dotýkají  hranice  čtyř států v USA . 

 

Další den ráno jsme navštívili NP Arches – bohužel bylo deš-
tivo a zataženo. Přesto jsme nelitovali  překrásné podívané 
na různorodost skalních útvarů.

10. den  14.9. sobota 
Z Arches  jsme  pokračovali do  Rocky Mountains a  po dlou-
hých 650 km jsme dopoledne za oblačného  a deštivého 
počasí dorazili do  Rocky Mountains,  kde jsem bohužel byli 
Rangery vráceni, protože po prudkých deštích došlo k sesuvu 
půdy a poškození komunikací a proto jsme  se museli vrátit 
nazpět na hlavní komunikaci a tak jsme si  nedobrovolně za-
jeli jen 350 km. Dorazili jsme až  pozdě večer do Denveru kde 
jsme si vychutnali zasloužilý odpočinek po dlouhé tůře. Takže 
Rocky Mountains  zase někdy příště ! 
 
11. den 15.9   neděle 
v neděli  nás čekalo ujet dle plánu    630 km,  proto byl  od-
jezd naplánován již v 7.00 z Cheynne do Mount Rushmore a  
Indiana Crazy Horse.  
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V horách Black Hills, v Jižní Dakotě,  se nachází památník 
Crazy Horse. Je tímto vzdáván  hold indiánskému váleč-
nému hrdinovi. Jeho  socha  bude jednou představovat 
snad  největší světový skalní reliéf  pokud bude dokončena 
, protože tento projekt  probíhá již od roku 1948, a  zdale-
ka není tento skalní reliéf dokončen. Pokud bude,  bude 
představovat sedícího indiána na koni. Po prohlídce Crazy 
Horse jsme pokračovali do Mount Rushmore.
 
Žulový masiv Mount Rushmore je poblíž amerického města 
Keystone v Jižní Dakotě a není jen tak obyčejným poho-
řím. Vytesány jsou v něm čtyři obří hlavy prezidentů USA 
– George Washingtona, Thomase Jeffersona, Theodora 
Roosevelta a Abrahama Lincolna , jejichž pohledy míří 
do krajiny.  

Každá z hlav má výšku šestipatrového domu. Prohlédnout 
si jeden ze symbolů USA, který byl dokončen 31. října 1941, 
přijíždí každý rok na dva miliony návštěvníků a tak jsme si  
ho prohlédli i my. Večer jsme  se ubytovali v hotelu v Rapid 
City. 
 
12. den 16.9  pondělí 
Máme v plánu ujet  opět pěknou porci  624 km !                                                                                                                     
8.00   odjezd z Rapid City  směr  Dewils Tower. Je to známý  

skalní úkaz 
(z filmu blízká 
setkání třetího 
druhu ). Pohled 
na tento masiv 
je úchvatný 
a je také rájem 
pro horolezce. 
Devils Tower 
(česky Ďáblova 
věž) je geologic-
ký útvar ve stá-
tě Wyoming 

v USA. Dosahuje výšky 264 m a  úpatí má průměr 305 m.                                                                                                                     
Po občerstvení a prohlídce Ďáblovy hory  jsme odjeli večer 
do Cody,  kde jsme se ubytovali.   
 
13. den 17.9 úterý                                                                                                          
Ráno odjezd  z Cody a konečně  směr Yellowstowne  Park,  
hurá jen pouhých 85 km , projíždíme střední cestou par-
ku a odpoledne  se ubytováváme a jdeme si prohlédnou 
městečko. 
Cestou jsme  narazili na stádo  bizonů, málem došlo 
na komunikaci ke konfliktu s nimi. 
 

14. den 18.9 středa                                                                                                                     
Yellowstowne  Park  - je to říše divů. Největší gejzír Old 
Faithful a většina světových gejzírů, jsou zde  aktivní. 

A to je ten hlavní důvod, proč  byl  založen tento park již 
v roce 1872 a byla to první myšlenka  pro vznik ame-
rických  národních  parků, které  nyní  šíří  svůj věhlas 
po celém světě. Horská divočina,  je domovem medvě-
dů grizzly, vlků a stád bizonů a losů. Tento park je jeden  
z posledních, téměř neporušených, přírodních ekosysté-
mů v oblasti zemského mírného pásma.
Je velice atraktivní především pro svou divokou nepo-
rušenou přírodu a řadu geotermálních úkazů, zejména 
pak gejzír Old Faithful, který patří mezi nejoblíbenější 
atrakce parku. 
 
Další den jsme projížděli park severní cestou a již jsme 
byli skoro u našeho cíle, když na silnici ve výšce přes 
2.000 m začalo hustě sněžit  a z tohoto důvodu jsme se 
museli vrátit, dle nařízení místní policie Yelowstone Park.
Tak jsme ještě odpoledne stačili navštívit  Old Faithful, 
který je stále aktivní. Je to úchvatná podívaná, která 
se opakuje v intervalu 30 -120-ti minut, vystříkne gejzír 
do výšky až 56 metrů horké vody.   
 
15.den   19.9 čtvrtek  
Odleji jsme   z Yellowstone Parku  do Salt Lake City  tak 
jsme  si cestou  prohlédli solné jezera Bonneville, tedy, 
Velké Solné jezero (Great Salt Lake). Je to slané jezero 
ve státě Utah na západě USA. Je pozůstatkem zanik-
lého pleistocenního sladkovodního jezera Bonneville. 
Má rozlohu 4400 km². Průměrně je hluboké 4,5 až 7,5 m 
a dosahuje maximální hloubky 13 až 15 m. Leží v nadmoř-
ské výšce 1280 m. 

Existuje pět hlav-
ních událostí, kte-
ré se konají v Bo-
nneville Salt Flats. 
Je to  Bonneville 
„Speed Week“, 
který se  koná 
v polovině srpna 
a pak  následuje 
„World of Speed“ 
v září a „World Fi-
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nals“ který se uskuteční vždy počátkem října. Tyto tři události 
vždy hodně navštěvují fanoušci  rychlých osobních a náklad-
ních automobilů a motocyklů. V závod „Bub Moto Speed 
Trials“ je pouze pro motocykly. Padají zde  světové rychlostní 
rekordy , v různých kategoriích. V odpoledních hodinách 
jsme dorazili do Salt Lake City. 

Salt Lake City je hlavní a největší město amerického státu 
Utah. Žije v něm přibližně 178 tisíc obyvatel, jeho aglomerace  
má až 2 miliony obyvatel. Má přezdívku Křižovatka Západu. 
Salt Lake City bylo založeno v roce 1847. Je sídlem ústředí 
Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. V roce 2002 se 
zde konaly zimní olympijské hry. 
 
16. den 20.9 pátek                                                                                                     
8.00 odjezd  z hlavního města Mormonů   a hurá do Las Ve-
gas  odpoledne jsme přijeli do Vegas a ubytovali se v hotelu 
poblíž Mega Hotelu MGM a večer jsem prošli Strip a podívali 
se na zdejší atrakce jako výbuch sopky , hrající fontány sla-
děné s hudbou a světly, souboj dvou fregat atd. Pozdě večer 
jsme se dostali do postele.       
                                                                                                                          
17. den  21.9   sobota                                                                                                 
Další den v Las Vegas . Projeli jsme si hlavní strip navštívili 
věhlasné vetešnictví a potom jsme  si zašli prohlédnou nej-
větší hotel MGM a jeho zákulisí  velkou halu – arénu,kde též 
hrají hokej i celky NHL hlavně zde hrají své domácí zápasy 
Los Angeles Kings.
MGM - je to snad největší hotel, který má asi 5.000 lůžek 
a uvnitř velkou arénu pro cca 12.000 diváků. V útrobách to-
hoto hotelu je mnoho atrakcí krámků, prodejen a restaurací. 
Takže zde jednoduše můžete zabloudit nebo se ztratit. 

Odpoledne jsme se vydali na výlet na přehradu a elektrár-
nu Hoower Dam.
Hoover Dam – technické údaje:
Délka trvání stavby: od 20. 4. 1931 do 1. 5. 1936.
Cena stavby 49 mil. dolarů (v dnešním přepočtu 676 mil. dolarů), 
2332470000 USD ke dni 11.2.2013
Během stavby zahynulo 96 mužů.
Výška přehrady: 221,4 m (druhá nejvyšší v USA).
Délka přehrady: 379,2 m.
Šířka přehrady: 200 m u základu, 15 m v horní části.
Plocha hladiny: 639 km², objem vody je 35,2 km³.

První beton do základů byl zalit 6. června 1933. Při stavbě 
se objevovala řada problémů. Jedním bylo ochlazová-
ní betonu. V případě betonového monolitu by se beton 
chladl 125 let, což by mohlo vést ke vzniku trhlin. Namísto 
jednolitého monolitu se přehrada stavěla ze vzájemně 
propojených betonových bloků a jejich spáry byly zalévá-
ny betonovou směsí. Proces zvyšování pevnosti betonu 
v tlaku, použitého při stavbě hráze není dosud dokončen. 
Zde bylo použito jak první na světě ochlazování betonu 

nejdříve studenou vodou v ocelových trubkách,které byly 
uloženy v betonových kostkách a tato trubky byly později 
též zality betonem a  později na chlazení betonu bylo pou-
žito strojní čpavkové chlazení.
Vybudována byla z tří a půl milionu kubických metrů beto-
nu, odstraněno bylo osm milionů tun skály. Přehrada byla 
pojmenována podle prezidenta Herberta Hoovera, který 
o stavbu jevil velký zájem. Otvíral ji však až v roce 1936 
prezident Roosevelt. Generátory elektrárny vyrobily první 
elektřinu 26.10.1936. V r. 1961 při modernizaci byly přidá-
ny další generátory. V současnosti jich pracuje 17 o max. 
kapacitě 2074  MW.  
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18. den  22.9  neděle     
8.00 odjezd  z Vegas  směr    – Backerfield -  do Sequoia Park  
po dlouhé cestě odpoledne jsme dorazili konečně do Se-
quoia NP parku. 

 

Výška  stromu je 83,8 m  a obvod na zemi  měří 31,3 m.  
Maximální průměr stromu v dolní části ve výšce 1,4 m je 11,1 m. 
Průměr 7,7  m má ve výšce  18 m a 5,3 m má průměr ve výšce 
55 m. Odhadovaná hmotnost (živá váha )  je 2105 tun .
Prohlídka parku nám zabrala čas do pozdně odpoledních ho-
din. Večer jsem dorazili do San Franciska- ubytování v hotelu. 
 
19. den  23.9  pondělí                                                                                                 
Dopoledne jsme vyrazili do San José na prohlídku Sap Arény, 
kde jsme byli přivítáni místním vedením. Hned na úvod po při-
vítání jsme dostali trička Shark .
Naše prohlídka arény byla v době kdy se tam hrálo příprav-
né utkání mezi Sharks a Vancouver Kenaks.  Po skončení 
prohlídky  jsme byli pozváni na večerní utkání. Nejdříve jsme 
seděli ve vyšší části  haly a na druhou třetinu nás posadili 
dolů naproti střídačkám. Samozřejmě jsme měli oblečená 
trička Sharks abych jim fandili jako domácí . V tomto utkání 
se zde předvedl I posila Sharks náš mladý útočník Hertl, který 
převyšoval svým hokejovým uměním viditelně všechny hráče 
na ledě a stal se miláčkem publika. 

SAP arena byla otevřena v roce 1993. Aréna SAP Center 
byla uznána jako největší úspěch  v revitalizaci centra města 
San Jose. SAP Center, je také známá pod jménem  jako „The 
Tank,“ a je příkladem architektonické  excelence a technolo-
gických inovací v Silicon Valley a zahrnuje nejnovější audio 
a video techniku. Do budovy je vstup  jako do  skleněné 
pyramidy a má  jedinečnou  fasádu z  nerezavějící  oceli . Nej-
nápadnější v hale je obrazovka LED  - centrum ve  vysokém 
rozlišení . Je  jedna z největších v Severní Americe a v pro-
vozu LED displeje jsou  fantastické  plné barvy. Aréna je také 
domovem pro  San Jose Sports Hall of Fame . Kromě žraloků, 
SAP Center pořádá také koncerty, rodinné show a i jiné ob-
čanské události a je také  domovem mnoha basketbalových 
vysokoškolských družstev. Kapacita haly je 17562 sedících 
diváků.

20. den  24.9   
jsme věnovali  celý den prohlídce města San Franciska. Po-
hled na večerní SF a Golden Gate . 

Tento most, překonávající skoro tři kilometry (2,7) širokou 
úžinu, byl postaven už v roce 1937. Jeho pilíře jsou 227 metrů 
vysoké a 1280 metrů od sebe vzdálené !
Město San Francisco nebo česky San Francisko je čtvrté 
nejvíce zalidněné město v Kalifornii a dvanácté v celých USA 
s více jak osmi sty tisíci obyvateli. San Francisco je turisty 
velmi vyhledávané město především díky své kompaktnosti 
a počtu zajímavých míst a památek.
Ve své době bylo San Francisco i největším městem na zá-
padním pobřeží. V roce 1906 bylo město značně poničeno 
zemětřesením a požáry. Velmi rychle však bylo znovu posta-
veno. San Francisco je známé i díky festivalu Love Parade 
a významnému hnutí za práva homosexuálů. Nyní je San 
Francisco často vyhledávanou turistickou destinací pro svoje 
neopakovatelné strmé ulice s tramvajemi a zajímavou viktori-
ánskou i moderní architekturou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Také jsme se projeli 
lanovou tramvají, 
vždyť lístek na jednu 
jízdu stojí pouze 
5 dolarů ! 

I tady  jsme zaparkovali ale vystoupit 
z auta bylo  velmi obtížné
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20. den 25.9 středa 
Po snídani jsme vyrazili  na sever 
do  Sacramenta   hlavního  město 
Kalifornie .  
Sacramento je hlavní město Kalifor-
nie ve Spojených státech americ-
kých. Má 502 743 obyvatel (2007), 
je to 7. největší město Kalifornie. 
Hlavním městem Kalifornie je od 1. 
ledna 1855. Je to sídlo stejnojmen-
ného okresu a zároveň kulturním 
a ekonomickým centrem metro-
politní oblasti rozkládající se v pěti 
okresech. Metropolitní oblast má 
přibližně 2 136 600 obyvatel. Sac-
ramento bylo založeno roku 1839. 
Odpoledne jsme  odjeli do Monte-
rey kde jsme se ubytovali. 
 

21.26.9 čtvrtek. 
Tento den jsme navštívili zdejší velmi 
známé akvárium  v Monterey a pro-
hlédli si toto velmi malebné městečko. 
Po prohlídce Monterey jsme jeli po sil-
nici č.1 směrem na jih a ubytovali se 
před  vyhledávanou turistickou atrakcí 
známým   Hradem  Haerst Castle.

 
 

 

 
 

22. den  27.9 pátek
Hearst Castle je postaven na mírném návrší zdvihajícím se od cca míli vzdáleného 
pobřeží Pacifiku. Zdejší část pobřeží je díky dosavadní neporušenosti a malebnosti 
mnohými návštěvníky považována za jednu z nejkrásnějších částí kalifornského Paci-
fiku. Hearst jako dítě procestoval se svou matkou velkou část Evropy, kde jej uchvátila 
architektura a vznešenost tamních šlechtických paláců. Bohatství získané vydáváním 
tisku mu umožnilo postavit si na tomto nádherném místě své vysněné a dodnes téměř 
pohádkově vypadající sídlo. Na realizování svého plánu si najal mladou a schopnou 
architektku Julii Morgan ze San Francisca. Budovalo se na etapy v letech 1922 až 1947.
 
V blízkosti hlavní budovy 
se nachází věrná replika 

klasického římského bazénu Caracalla z roku 211. Bazén je 
krytý, vyhřívaný a celý dekorovaný mozaikami z tepaného zlata 
a benátského skla. Stal se oblíbeným místem romantických 
dostaveníček. Součástí areálu je ještě jeden bazén, tentokrát 
venkovní Neptune Pool, který je obklopen kolonádami a kopií 
průčelí řeckého chrámu z bílého mramoru. 
Odpoledne po prohlídce jsme dorazili v pozdních večerních 
spíše již v ranních hodinách do LA kde jsme odevzdali auto 
a odjeli na letiště. Celkem jsme ujeli 9.856 km –
Příští den v neděli dopoledne konečně doma v Praze  !
Všichni se shodli a stálo to za to. Takže zase někdy příště  
Ameriko ?
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OSVĚTLENÍ  ZIMNÍCH  STADIONŮ
Kučera Stanislav  - Sdružení zimních stadionů v ČR

Na základě dotazů na nejvhodnější osvětlení ledové plochy na stávajících ZS se pokusím 
osvětlit  několik základních pohledů na jednotlivé způsoby osvětlení na ZS. 

Osvětlení zimních stadionů není jednoduchá záležitost pokud, má splňovat dané předpo-
klady. V současné době se používají hlavně dva druhy osvětlovacích zdrojů a to vysoko-
tlaké rtuťové výbojky typu RVI  a zářivkové osvětleni i když  v poslední době,  je snaha 
začít osvětlovat ledové plochy i moderními zdroji typu Led. Když pomineme velké arény, 
kde se dosud bez osvětlení pomocí výbojek RVI  zatím neobejdou, je také pravda, že je 
jimi v současné době osvětlena většina našich zimních stadionů  .

1. Výbojky kontra zářivky 
Dle mého názoru je nejvýhodnější osvětlení ledových ploch moderní zářivkové osvětlení, 
které začíná se prosazovat na většině zimních stadionů, které provádějí  rekonstrukci osvětlení. Jaké jsou vý-
hody zářivkového osvětlení ? Je to většinou snížení instalovaného příkonu o cca 50 %,  tím je i nižší spotřeba 
el. energie. Dále při výpadku el. energie je  možné je  okamžitě rozsvítit, oproti výbojkovým zdrojů, kde náběh 
trvá cca 15 – 25 minut .Další výhoda je možnost regulace výkonu- svítivosti dle požadovaného využití plochy a 
také možnost regulace osvětlení dle slunečního přísvitu na plochu. Ve vyšším komfortu je také možné napro-
gramování, rozsvítit svítidla, které chceme dle potřeby. Výhodou zářivkového osvětlení oproti výbojkám je 
velká rovnoměrnost osvětlení a také ten fakt, že při výpadu jedné výbojky doje k citelnému narušení světelné 
pohody oproti zářivkovému osvětlení kde výpade i několika zdrojů ani nezaznamenáme.

2. Zářivky kontra  Ledky
Hlavní rozdíl mezi nimi je v tom, že LED světelné zdroje samy o sobě jsou bodové, zatímco zářivkové trubice 
vyzařují všesměrově. To vyžaduje zcela odlišný koncept řešení. Výhodou zářivkových svítidel s kvalitním re-
flektorem je, že povětšinou nezahlédneme přímo světelný zdroj, ale pouze část reflektoru, přes který se světlo 
odráží. 
U LED svítidel se obvykle používají k rozptýlení světla buď difuzory, nebo asférické čočky. Difuzory však 
významně snižují účinnost a neumožňují vytvarovat požadovanou vyzařovací charakteristiku. Naproti tomu 
čočky jsou velmi efektivní, jak z hlediska propustnosti, tak směrování světla. Představíme-li si však, že světlo 
je vyzařováno téměř z bodového zdroje, je jasné že bude oslňovat. LED svítidla mívají v praxi rychlejší pokles 
světelného toku než zářivky. Musí se na počátku více předimenzovat. Vadné LED čipy lze obvykle jen obtížně 
měnit. 
 
Jediné s čím je u LED svítidel obecně opravdu nepřekonatelný problém, je oslnění a „agresivita“ světla (občas 
také násobné stíny - pocit rozmazaného vidění). Dále je třeba zvážit zatím i vyšší vstupní cenu investice  do 
svítidel LED v závislosti na 100% splnění všech technických a světelných parametrů dle norem pro sportoviště 
(i když zřejmě do budoucna bude klesat )
Po plánované životnosti cca 50.000hod. bude nutno měnit buď celé LED moduly nebo dokonce celé svítidlo 
po uvedené provozní době = vysoký opakovaný provozní náklad (u zářivkových svítidel pouze výměna trubic) . 
LED svítidla mají příliš úzkou vyzařovací charakteristiku a tím nedosahují správné vertikální osvětlenosti 
Vzhledem k vysokému výkonu jednotlivého LED svítidla  je kladen velký důraz na chlazení a odvod tepla – 
snižuje se tím životnost svítidla . Dále je třeba upozornit na nedostatečnou horizontální rovnoměrnost dle IIHF 
a také je nedostatečná střední hodnota intenzity osvětlení v horizontále  i  vertikální rovnoměrnost a také příliš 
velká hodnota oslnění UGR. 
Životnost LED svítidel je již dnes srovnatelná se speciál-
ními světelnými zdroji T5 které jsou instalovány v zářivko-
vých svítidlech.
V současné době zatím neznám osvětlení ledové plochy 
na ZS v České republice, což zřejmě o něčem svědčí.
Pokud je již některý ZS v ČR osvětlen LED svítidly byl bych 
rád ,aby jste nás upozornili kde je toto osvětlení již nain-
stalováno  a podělil se s námi o Vaše  dosavadní  provozní  
skutečnosti.

Závěrem je třeba dodat , že se jeví 
v současné době  z hlediska kvality 
osvětlení a ekonomie provozu jako 
nejvhodnější zářivkové osvětlen což i 
potvrzuje počet instalací na ZS v ČR.
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Nový zimní stadion v Chomutově je součástí většího 
sportovního a kulturně-společenského centra 
postaveného v areálu bývalých kasáren. Celý projekt byl 
podporován z evropského fondu pro regionální rozvoj. 
Ačkoliv je areál zajímavý jak z architektonické, tak z 
konstrukční stránky, my zde podrobněji rozebereme 
moderní technologie, jimiž je stadion vybaven.
Autorem návrhu je architektonické studio Anima, s. r. 
o., architekta Jindřicha Smetany, projektantem budov 
je studio AED project, TZB projektovala společnost 
SYB. Areál zimního stadionu v Chomutově se skládá 
ze dvou hal – tréninkové a hlavní, mezi kterými se 
nachází tzv. šatnovací blok obsahující šatny a další 
zázemí (rozcvičovny, tělocvičny, posilovny, strojovny 
vzduchotechniky, technologického a objektového 
chlazení atd.). 

Tréninková hala v podstatě neobsahuje prostory hle-
diště, a je proto vybavena pouze odvlhčovacím zaříze-
ním. 

Naopak hlavní halu navrhl architekt Smetana jako multifunkční s 
uvažovaným využitím pro hokejové zápasy, veřejné bruslení, umělecká 
vystoupení a jiné společenské akce. Kapacita hlediště je 4 984 osob, 
při zakrytí ledové plochy se ještě zvyšuje o dalších 1 000 osob. Projekt 
inženýrů ze společnosti AED project počítal se všemi specifikami multi-
funkčního využití prostoru v celoročním provozu. Rozdílné využití haly 
ale představuje vysoké nároky na zajištění požadovaného mikroklima-
tu v jednotlivých částech haly ve všech režimech provozu a při všech 
stavech venkovního vzduchu. Pro splnění těchto nároků byly navrženy 
dva základní systémy vzduchotechniky – větrání a odvlhčování ledové 
plochy a větrání a klimatizace hlediště. 
Investor: Statutární město Chomutov
Architekt: Anima, s. r. o.
Projektant: AED project, a. s.
Dodavatel: North stav, a. s.

Větrání a odvlhčování
Pro větrání a odvlhčování 
ledové plochy je instalováno 
adsorpční odvlhčovací zaříze-
ní – jeho řídicím parametrem 
je vlhkost. V případě zakrytí 
ledové plochy a jejího využití 
jako hlediště je možné uvede-
ným zařízením zajistit větrání 

tepelně upraveným čerstvým vzduchem – pak je jeho činnost řízena 
podle požadované teploty.

Pro větrání hlediště je instalováno zařízení umožňující zajistit komfort 
diváků při různých způsobech využití – v případě hokejových utkání 
v zimě bude hlediště vytápěno na teplotu 15 °C, v létě při koncertech 
bude naopak chlazeno na teplotu 26 °C a podobně. Ve všech režimech 
provozu je však nutné eliminovat vzdušnou vlhkost – ať vnikající 

Zimní stadion 
CHOMUTOV

do haly přiváděním čerstvého vzduchu nebo 
vznikajícího metabolickou činností návštěvní-
ků. Odvlhčovací funkce je zajištěna složením 
vzduchotechnických jednotek, kdy je ve směru 
proudění přiváděného vzduchu za sebou řazen 
chladič a ohřívač. Při průchodu vlhkého vzduchu 
chladičem dochází díky poklesu teploty vzduchu 
pod rosný bod ke kondenzaci vzdušné vlhkosti. 
Studený vzduch je následně ohříván na požado-
vanou teplotu. 

Podíl čerstvého vzduchu na celkovém vzducho-
vém množství je řízen podle obsazenosti hlediště. 
Při tréninkovém režimu je například v provozu 
pouze zařízení určené pro ledovou plochu. Řízení 
takto obsáhlého souboru zařízení pro zajištění 
správného mikroklimatu v hale v závislosti na růz-
ných venkovních a vnitřních podmínkách a při 
různých využití haly je zajištěno propracovaným 
řídicím systémem, který automaticky upravuje 
chod zařízení podle zadaných parametrů. Řídicí 
systém umožňuje provoz jak v přednastavených 
režimech, tak v individuálním režimu řízení.

Rozhodujícím prvkem ovlivňujícím stav vnitřního 
prostředí v halách s umělým kluzištěm je vlastní 
ledová plocha. Požadovaná teplota ledu je udržo-
vána v typickém rozmezí –4 až –8 °C. Díky své roz-
loze se ledová plocha stává významným zdrojem 
chladu, který především sáláním přichází do styku 
se všemi okolními povrchy – hlavně se stropem. 
Jeho konstrukce je intenzivně ochlazována a 
spolu s rezervoárem chladného vzduchu, vyme-
zeného nad hrací plochou mantinely, představuje 
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Vzhledem k vysoké energetické náročnosti provozu 
zimních stadionů je nutné při návrhu zdrojů tepla a 
chladu důsledně využívat odpadní teplo vznikající 
při provozu chladicích zařízení. Standardní je využití 
odpadního tepla v zařízení chlazení ledové plochy; 
pro tyto účely je technologie chlazení vybavena zaří-
zením umožňujícím ohřev vody pro zařízení na úpra-
vu ledu (rolba), vyhřívání sněžné jámy (tání ledové 
tříště sbírané při úpravě ledu) nebo pro vyhřívání 
podloží (ochrana před jeho promrznutím odvodem 
tepla do ledové plochy).

Vytápění objektu je zajištěno zčásti jako teplovzduš-
né pomocí vzduchotechniky (hala), zčásti pomocí 
teplovodních otopných těles. V souladu s architek-
tonickým řešením objektu byly navrženy žebrované 
radiátory.

největší riziko kondenzace vzdušné vlhkosti. V případě pronikání teplého a vlhkého vzduchu do vnitřního 
prostoru haly pak vzniká mlha nad hrací plochou a nerovnosti na hrací ploše způsobené vodou odkapá-
vající ze střešní konstrukce. Pro eliminaci těchto jevů je nutné zabránit přístupu vlhkého vzduchu do haly 
a dále udržovat vlhkost vnitřního vzduchu na přijatelné úrovni. Pro tento účel se používají cirkulační 
odvlhčovací zařízení, která přivádějí suchý vzduch nad hrací plochu a do prostoru pod stropem haly. Pro 
zajištění požadované účinnosti odvlhčování v průběhu celého roku se používají odvlhčovaní zařízení 
pracující na adsorpčním principu. Při průchodu vlhkého vzduchu rotačním výměníkem jsou  molekuly 
vody zachytávány ve struktuře silikagelového materiálu naneseného na rotujícím kotouči, jehož povrch je 
střídavě vystavován proudu cirkulačního a tzv. procesního vzduchu. Molekuly vody zachycené v silikage-
lovém materiálu jsou z něj uvolněny proudem horkého (procesního) vzduchu, který je odváděn mimo 
řešený prostor. K ohřevu vzduchu je použito elektrického ohřívače.

 

 
 

V procesu přípravy projektové dokumentace byla zpracována technicko-ekonomická studie 
osazení tepelného čerpadla, pomocí kterého by bylo využito nízkopotenciální odpadní 
teplo. Toto teplo je dostupné jednak jako přebytek tepla nevyužitého v technologii chlazení 
ledových ploch, jednak jako teplo vznikající při chlazení kondenzátorů chladicích strojů pou-
žívaných pro přípravu chladicí vody pro vzduchotechnické jednotky. Toto teplo je většinou 
odváděno pomocí chladicí věže do okolního prostředí a jeho energetický potenciál je tedy 
nevyužitý. 

Veškeré takto vzniklé teplo je v objektu zimního stadionu v Chomutově zachyceno ve formě 
vody o teplotě 32 °C v akumulační nádrži o objemu 40 m3, která je společná pro oba chladicí 
systémy. Odtud je teplo pomocí tepelného čerpadla o výkonu 740 kW převáděno na vyšší 
energetickou hladinu a využívá se k vytápění a ohřevu vody. Je použito tepelné čerpadlo 
typu RTWD, které dosahuje při teplotě výstupní vody 60 °C topného faktoru 4,4.

Při návrhu TZB zařízení byl kladen velký důraz na využití odpadního tepla – kromě tepla z 
chlazení ledové plochy a z chlazení objektu je využíváno i odpadní teplo z chlazení techno-
logických místností (trafostanice, strojovny, serverovny). 
 
V případě přebytků tepla je možné toto teplo využít v sousedním objektu letního stadionu, případně v dalších objektech. Teprve 
když teplo nelze nijak využít, je odváděno pomocí chladicí věže do okolního prostředí.
Zdrojem chladicí vody pro vzduchotechnické jednotky a lokální cirkulační chladicí jednotky jsou dvě chladicí jednotky se šroubo-
vými kompresory, každá o výkonu 500 kW. 
Záložním zdrojem tepla pro vytápění je výměníková stanice horká voda/voda o výkonu 1 970 kW. 
   
Zkušenosti z provozu
Instalace tepelného čerpadla je vzhledem k velké potřebě současného chlazení a vytápění, resp. ohřevu vody při provozu zimních 
stadiónů ekonomicky výhodná. To potvrzují i provozní zkušenosti z této topné sezony, ve které byla výměníková stanice využita 
minimálně, protože zimní stadion v Chomutově je díky instalovaným technologiím v dodávce tepla v podstatě nezávislý.

Ing. Petr Šafář, Foto: autor, Autor působí ve společnosti SYB, s. r. o.
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Sdružení zimních stadionů ČR 
 
Miloslav Šeba 
předseda výkonného výboru SZS 

 1. června 2012 
Vážený pane Šebo, 

předkládáme Vám studii Zimní stadiony a multifunkční haly s ledovou plochou v ČR – 
Srovnávací analýza. Cílem naší práce bylo zpracovat detailní srovnávací analýzu zimních 
stadionů v ČR z mnoha úhlů pohledu. Věříme, že tato studie napomůže vlastníkům a 
provozovatelům zimních stadionů v obhajobě svých cílů a bude jedním s argumentačních 
podkladů pro rozvoj tohoto segmentu. 

Hlavní metodou sběru podkladových dat pro vlastní zpracování studie bylo dotazníkového 
šetření, kdy jsme oslovili zástupce všech námi evidovaných zimních stadionů. Z celkového 
počtu 152 oslovených subjektů bylo zpět zasláno 83 vyplněných dotazníků od 83 zimních 
stadionů. Tato data se stala hlavním předmětem analýzy.  

Vlastní finální dokument jsme rozdělili do několika ucelených celků. První část je zaměřena 
na představení segmentu zimních stadionů v ČR a charakteristiku zkoumaného vzorku. 
Subjekty dělíme a zkoumáme podle typu zimního stadionu, jejich kapacity, geografické 
lokace a velikosti sídla, kde se stadion nachází apod. Následuje část věnovaná 
vybavenosti zimních stadionů, jejich vlastnictví a provozování. Zároveň jsme se v této 
kapitole zabývali provozem zimního stadionu, jeho využitím v čase. Poslední kapitola 
podává především ekonomické informace, např. o cenách nájmu ledových ploch, 
provozních nákladech, provozní a investiční podpoře ze strany veřejného sektoru.     

Rádi bychom vyjádřili poděkování všem subjektům, kteří se zapojili do přípravy této studie, 
zejména pak zástupcům zimních stadionů sdružených v SZS ČR. Právě zástupci zimních 
stadionů díky zaslaným vyplněným dotazníkům přispěli významnou měrou k realizaci této 
studie.  

S pozdravem, 

 Eva Racková 
 Partner 

Důležité upozornění 

Práci na studii jsme započali 25. ledna 2012 a ukončili 31. května 2012. Od tohoto 
data jsme neučinili jakékoliv aktualizace této zprávy o jakékoliv další události 
či okolnosti. 

V průběhu přípravy této studie jsme spoléhali na primární i sekundární zdroje 
informací. Primární Zdroje představovaly především podklady a dotazníky zaslané 
členů Sdružení zimních stadionů (odpovědnými osobami vedení jednotlivých zimních 
stadionů). Absolvovali jsme rovněž řízené konzultace a schůzky, které nám poskytly 
další zdroje informací 

Sekundární sběr informací čerpal zejména z dostupných webových databází 
a webových portálů zimních stadionů. Vstupní data jsme získali také z Českého 
statistického úřadu (ČSÚ), apod. V neposlední řadě jsme využili databází 
a zkušeností odborníků společnosti KPMG. 

Tento dokument se odkazuje na „Analýzu KPMG“; jedná se o případy, kdy jsme 
provedli určité analytické procedury na základě dostupných informací, abychom byli 
schopni prezentovat výsledná data. Nicméně nelze vyloučit případné nesrovnalosti 
či zkreslení informací způsobené záměrným poskytnutím nepravdivých dat 
Zdrojovými subjekty. 

Je nutné poznamenat, že tato práce nebyla předmětem auditu a neobsahuje tak 
stanovisko nezávislého auditora. 

Musíme zdůraznit, že provedené kalkulace uvedené v tomto dokumentu jsou závislé 
na setrvalé platnosti předpokladů, na kterých jsou naše závěry postaveny. 
Doporučujeme, aby předpoklady a jejich platnost byly v budoucnu podle potřeby 
ověřovány a aktualizovány v závislosti na měnící se situaci v ČR a vývoji 
relevantních segmentů. Za budoucí změny provedených kalkulací proto nemůžeme 
nést odpovědnost. Nutno však zdůraznit, že kalkulace jsou provedeny na základě 
konzervativních odhadů.  

Pro bližší informace týkající se omezení našich závěrů se prosím obraťte na osobu 
zodpovědnou za tento dokument. 

Tento dokument je určen pouze pro účely adresáta a neměl by být citován či jinak 
zmiňován, ať už jako celek nebo jeho část, bez předchozího písemného souhlasu 
KPMG, kromě případů souvisejících s vlastní realizací předmětného projektu.  

Tel +420 222 123 101 
Fax +420 222 123 100 

KPMG Česká republika, s.r.o.  

Pobřežní 1a 
186 00 Praha 8 
Czech Republic 

© 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a 
member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with 
KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All 
rights reserved. Printed in the Czech Republic. 

Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze 
oddíl C, vložka 326.  
 
IČ 00553115 
DIČ CZ699001996 
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Struktura a počet zimních 
stadionů dle geografické 
lokace v ČR 
Členění zimních stadionů 
 
Typy zimních stadionu 
Geografická lokace 
Kapacity stadionu 
Velikost sídla s lokací zimního stadionu 
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Zimní stadiony v ČR 
Celkový počet zimních stadionů v ČR  
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ZS v regionu

Celkový počet zimních stadionů v ČR a počet zaslaných dotazníků
v jednotlivých regionech

Praha a Střední Čechy Jižní a Západní Čechy Severní a Východní Čechy Morava

� V České republice evidujeme celkem 152 
existujících a fungujících zimních stadionů 
a multifunkčních hal s ledovou plochou.  

� Pro potřeby analýzy jsme ČR rozdělili 
na 4 regiony – Praha a Střední Čechy; Jižní 
a Západní Čechy; Severní a Východní Čechy; 
Morava (viz. uvedená mapa vlevo). 

� V průměru připadá na jeden zimní stadion 
v České republice 71.301 obyvatel. 

� V Praze a ve Středních Čechách připadá 
na jeden zimní stadion v průměru nejvyšší počet 
obyvatel (96.497 obyvatel na 1 station). 

� Naopak v regionu Jižní a Západní Čechy 
je průměr nejnižší (53.483 obyvatel na 1 zimní 
stadion). 

� 87 % zimních stadionů v ČR je zastřešených 
s jednou ledovou plochou. 

Zdroj: Průzkum KPMG 

Region - upraveno Počet ZS 
v regionu

Počet obyvatel
v regionu

Počet obyvatel
na 1 ZS*

Praha a Střední Čechy 26 2 508 920 96 497
Jižní a Západní Čechy 38 2 032 352 53 483
Severní a Východní Čechy 43 2 346 351 54 566
Morava 45 3 629 624 80 658
Celkem / Průměr 152            10 517 247                            71 301  
* ZS = zimní stadion

Počet obyvatel ve vybraných regionech připajících na 1 ZS

Členění České republiky pro potřeby analýzy 

Severní a Východní Čechy 

Praha  
a Střední Čechy 

Jižní  
a Západní Čechy 

Morava 
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Zimní stadiony v ČR 
Vybavenost krajů – počet zimních stadionů na 100.000 obyvatel  

Zdroj: Průzkum KPMG 
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Zimní stadiony – závěry z průzkumu 
Zimní stadiony dle lokace a kapacity 

Velikost sídla Počet ZS %-ní podíl ZS
nad 100 tis. obyvatel * 8 10%
50 - 99 tis. obyvatel ** 12 14%
10 - 49 tis. obyvatel *** 32 39%
do 10 tis. obyvatel **** 31 37%
Celkem 83 100%

Lokace zimního stadionu dle velikosti sídel

* např. Praha, Plzeň, Olomouc
** např. Opava, Kladno, Karviná
*** např. Šumperk, Kroměříž, Tachov
**** např. Nový Bydžov, Světlá, Nová Paka

10%

14%

39%

37%

Umístění zimních stadionů dle velikosti sídel
(v %) n=83

nad 100 tis. obyvatel *

50 - 99 tis. obyvatel **

10 - 49 tis. obyvatel ***

do 10 tis. obyvatel ****

5%

87%

8%

Typ zimního stadionu dle počtu ledových ploch a zastřešení
(v %) n=83

zastřešený - 2 a více ploch

zastřešený - 1 plocha

nezastřešený

22%

41%

19%

18%

Typ zimního stadionu dle kapacity
(v %) n=83

méně než 800 míst

800 až 2 000 míst

2 000 až 5 000 míst

více než 5 000 míst

Zdroj: Průzkum KPMG 
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Zimní stadiony – závěry z průzkumu  
Kapacita a typy zimních stadionů v závislosti na regionu 
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Typ zimního stadionu - členění podle geografické lokace
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Nezastřešený
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Kapacita stadionu v závislosti na regionu

méně než 800 míst 800 až 2 000 míst
2 000 až 5 000 míst více než 5 000 míst

� Z důvodu získání detailnějšího přehledu o typech zimních stadionů 
a jejich kapacity jsme výsledky agregovali dle výše uvedených 
regionů ČR. 

� Ke kalkulaci zobrazených hodnot byly využity informace zaslané 
zástupci ZS (zaslané vyplněné dotazníky). 

� Z odpovědí vyplývá, že ve všech regionech mimo Prahu a Střední 
Čechy je více než 88 % stadionů zastřešených. 

� V regionu Prahy a Středních Čech je jedna pětina zimních 
stadionů nezastřešených (ovlivněno vzorkem respondentů). 

� Více než polovina zimních stadionů na Moravě disponuje 
kapacitou větší než 2 000 míst. 
 

Zdroj: Arendal Zdroj: Průzkum KPMG 
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Zimní stadiony – závěry z průzkumu  
Kapacita a typy zimních stadionů v závislosti na velikosti sídel 
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Typ zimního stadionu - členění podle velikosti sídel
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Kapacita stadionu v závislosti na velikosti sídla

méně než 800 míst 800 až 2 000 míst 2 000 až 5 000 míst více než 5 000 míst

� Našim cílem bylo zjistit závislost kapacity a typu zimního 
stadionu na velikosti sídel. 

� Z odpovědí vyplývá, že více než dvě třetiny zimních stadionů, 
bez ohledu na lokaci, je zastřešených s jednou ledovou 
plochou.  

� Více než jedna třetina zimních stadionů ve městech do 10 tis. 
obyvatel má kapacitu 2 000 – 5 000 míst. 

� Polovina zimních stadionů s kapacitou větší než 5 000 míst 
se nachází ve městech s více než 100 tis. obyvateli. 

Zdroj: Průzkum KPMG 
Zdroj: MS Office Library Zd jZd jZd jZdrojZdrojZdroj MSMSMS: MS: MS: MS OffiOffiOffiOfficOfficOfficeee LibLibLibraLibraLibraryryry
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Sdružení stadionů v České republice
zajišťuje pro své členy

Poradenskou  činnost v oblasti chlazení
 tvorbě  a úpravě ledu a při provozu zimního stadionu

Dále zajišťujeme pravidelná školení 
strojníků,   ledařů  a  rolbařů

Také připravujeme pro Vás, Tématické zájezdy se 
zaměřením

na zimní stadiony v Evropě a v  zámoří jednou za rok
Pořádáme tak  zvané  “Technické dny nové techniky“ 
kde se většinou  představuje nově postavený zimní 

stadion.
Vydáváme 2 x ročně pro naše členy Časopis, kde se 

seznámíte   s  nejnovější trendy v oblasti pro provoz  a  
údržbu zimních stadionů

Jsme ve spojení s význačnými firmami v oboru 
chlazení, které dodávají technologická zařízení pro 

zimní stadiony a pro ostatní sportovní zařízení
Navštivte  také  naše  webové  stránky,  tam

najdete nejrůznější odkazy související s provozem 
a činností zimních stadionů, databázi členů, různé 

články, prezentace firem atd.

www.szs.cz
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